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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

(7) I modsætning til mange andre årsager til 
sygdom og for tidlig død kan personskader 
forhindres ved at gøre vore omgivelser samt 
de produkter og tjenesteydelser, vi bruger, 
sikrere. Der er omfattende dokumentation 
for effektiviteten af foranstaltninger til 
forebyggelse af ulykker, som endnu ikke 
anvendes i hele Fællesskabet.

(7) I modsætning til mange andre årsager til 
sygdom og for tidlig død kan personskader 
forhindres ved at gøre vore omgivelser samt 
de produkter og tjenesteydelser, vi bruger, 
sikrere og ved at oplyse befolkningen om
konsekvenserne af en "risikoadfærd". Der 
er omfattende dokumentation for 
effektiviteten af foranstaltninger til 
forebyggelse af ulykker, som endnu ikke 
anvendes i hele Fællesskabet.

Or. fr
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Begrundelse

Mange ulykker og personskader kunne undgås, hvis befolkningen i højere grad blev oplyst, og 
hvis såkaldt risikoadfærd som f.eks. kørsel under påvirkning af spiritus eller narkotika blev 
ændret.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson 

Ændringsforslag 7
Betragtning 9

(9) Selvom der er gjort store fremskridt 
inden for en række områder med 
sikkerhedsproblemer, f.eks. trafik og 
arbejdspladsen, er der langt mindre dækning 
på andre områder, f.eks. hjemmet, fritid og 
sport, ulykker og forebyggelse for børn og 
ældre borgere.

(9) Selvom der er gjort store fremskridt 
inden for en række områder med 
sikkerhedsproblemer, f.eks. trafik og 
arbejdspladsen, er der langt mindre dækning 
på andre områder, f.eks. hjemmet, fritid og 
sport, ulykker og forebyggelse for børn, 
kvinder og ældre borgere.

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 8
Betragtning 9

(9) Selvom der er gjort store fremskridt 
inden for en række områder med 
sikkerhedsproblemer, f.eks. trafik og 
arbejdspladsen, er der langt mindre dækning 
på andre områder, f.eks. hjemmet, fritid og 
sport, ulykker og forebyggelse for børn og 
ældre borgere.

(9) Selvom der er gjort store fremskridt 
inden for en række områder med 
sikkerhedsproblemer, f.eks. trafik og 
arbejdspladsen, er der langt mindre dækning 
på andre områder, f.eks. hjemmet, fritid og 
sport, transport, ulykker på offentlig vej, 
ulykker forårsaget af bygningsmangler, 
ulykker og forebyggelse for børn og ældre 
borgere.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 9
Betragtning 9 a (ny)
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(9a) Der bør tages hensyn til 
sammenhængen mellem forekomsten og 
indtagelsen af alkohol og narkotika og 
omfanget af personskader som følge af vold 
og ulykker, navnlig trafikulykker.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 10
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret syv prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, bløde trafikanters 
sikkerhed, forebyggelse af sportsskader, 
forebyggelse af skader forårsaget af varer og
tjenesteydelser, forebyggelse af selvpåført 
skade samt forebyggelse af vold. De 
prioriterede områder er fastlagt ved at tage 
hensyn til skadernes sociale konsekvenser 
og i den forbindelse se på skadernes antal og 
omfang, dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader og fremme af sikkerheden på 
den mest effektive måde er der identificeret 
syv prioriterede områder:

- børn og teenageres sikkerhed

- ældre og handicappede borgeres sikkerhed
- bløde trafikanters sikkerhed

- forebyggelse af sportsskader
- forebyggelse af skader forårsaget af varer,
tjenesteydelser eller dyr
- forebyggelse af selvmord, selvpåført skade 
og andre psykologiske og adfærdsmæssige 
problemer samt
- forebyggelse af vold, navnlig vold i 
hjemmet.
De prioriterede områder er fastlagt ved at 
tage hensyn til skadernes sociale 
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konsekvenser og i den forbindelse se på 
skadernes antal og omfang, dokumentation 
for interventioners effektivitet og 
mulighederne for vellykket gennemførelse i 
medlemsstaterne,

Or. fr

Begrundelse

Eftersom Kommissionens forslag på én gang sigter mod at forebygge personskader og at 
fremme sikkerheden, er det ligeledes nødvendigt at tage hensyn til selvmord og psykologiske 
og adfærdsmæssige problemer, som er eller kan være til fare for den pågældende persons og 
andre personers sikkerhed og fysiske velbefindende. Forebyggelsen af personskader 
forårsaget af dyr (f.eks. bid) og vold i hjemmet bør også tages i betragtning. Der bør desuden 
træffes særlige foranstaltninger for handicappede.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson 

Ændringsforslag 11
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er der 
identificeret syv prioriterede områder: børn og 
teenageres sikkerhed, ældre borgeres sikkerhed, 
bløde trafikanters sikkerhed, forebyggelse af 
sportsskader, forebyggelse af skader forårsaget 
af varer og tjenesteydelser, forebyggelse af 
selvpåført skade samt forebyggelse af vold. De 
prioriterede områder er fastlagt ved at tage 
hensyn til skadernes sociale konsekvenser og i 
den forbindelse se på skadernes antal og 
omfang, dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er der 
identificeret syv prioriterede områder: børn og 
teenageres sikkerhed, ældre borgeres sikkerhed, 
bløde trafikanters sikkerhed, forebyggelse af 
sportsskader, forebyggelse af skader forårsaget 
af varer og tjenesteydelser, forebyggelse af 
selvpåført skade samt forebyggelse af vold, 
særligt mod kvinder. De prioriterede områder er 
fastlagt ved at tage hensyn til skadernes sociale 
konsekvenser og i den forbindelse se på 
skadernes antal og omfang, dokumentation for 
interventioners effektivitet og mulighederne for 
vellykket gennemførelse i medlemsstaterne,

Or. en
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 12
Henstilling (1) (medlemsstaterne)

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne af 
forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer med henblik på 
sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne af 
forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer, dels med henblik på 
sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser, dels med henblik på 
oplysning af befolkningen under særlig
hensyntagen til sårbare kategorier som 
f.eks. unge;

Or. fr

Begrundelse

Det nationale system til overvågning af personskader bør endvidere gøre det muligt at 
vurdere nødvendigheden af oplysningskampagner, der særligt henvender sig til unge, som 
ofte er udsat for alvorlige personskader på grund af deres øgede forbrug af visse farlige 
produkter.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 13
Henstilling (2) (medlemsstaterne)

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold 
og selvpåført skade

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre, handicappede og bløde 
trafikanter og speciel hensyntagen til 
sportsskader, skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, vold og selvpåført skade
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Or. fr

Begrundelse

Forslaget bør ligeledes tage handicappedes sikkerhed i betragtning.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 14
Henstilling (2) (medlemsstaterne)

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold 
og selvpåført skade

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre, kvinder, unge piger og bløde 
trafikanter og speciel hensyntagen til 
sportsskader, skader forårsaget af kønslig 
lemlæstelse, skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, vold, navnlig vold i 
hjemmet, og selvpåført skade

Or. en

Begrundelse

På grund af det store antal personskader som følge af vold i hjemmet og i betragtning af, at 
denne vold hovedsageligt rammer kvinder, er det nødvendigt at fremhæve det blandt de 
prioriterede områder, som også omfatter unge indvandrerpiger og kønslig lemlæstelse.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson 

Ændringsforslag 15
Opfordrer Kommissionen til at - (3)

(3) give medlemsstaterne den 
dokumentation, der er nødvendig for at 
integrere viden om forebyggelse af 
personskader i den erhvervsmæssige 
uddannelse af personale inden for 
sundhedssektoren

(3) give medlemsstaterne den 
dokumentation, der er nødvendig for at 
integrere viden om forebyggelse af 
personskader, herunder bevidsthed om vold
mod kvinder i hjemmet, i den 
erhvervsmæssige uddannelse af personale 
inden for sundhedssektoren
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Or. en


